
  

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kärsämäki ja 100-vuotias Suomi 

 

Suomi juhlii alkavana vuonna monin tavoin 100-vuotista itsenäisyyttä ja kiittää samalla edellisiä 
sukupolvia, jotka ovat rakentaneet isänmaatamme ja nykyistä hyvinvointiamme vuosikymmenten 
ajan. Kaikki juhlavuoden tapahtumat ovat arvostuksen ja kunnioituksen osoitus heille, 
hyvinvointimme rakentajille, asuvatpa he kotona, palvelutaloissa tai hoivaosastoilla. Juhlan myötä 
katsomme myös eteenpäin; miten kehitämme edellisten sukupolvien työn pohjalta Kärsämäen 
kuntaa. 

 

Kärsämäellä juhlavuoden teema huomioidaan kaikissa tapahtumissa, erityisesti itsenäisyyspäivän 
juhlassa, johon toivotaan runsasta osallistumista esityksinä ja juhlayleisönä. Tavoitteena on myös 
esittää toukokuussa Kärsämäki sinfonia ja osallistua mahdollisuuksien mukaan alueellisiin 
juhlavuoden tapahtumiin. Tärkeitä juhlavuoden tapahtumia ovat myös ainakin maaliskuussa Sota 
ja mielenrauha elokuva, huhtikuussa veteraanipäivän juhla, kesäkuun Yhdessä laulaen – Suomi 
100, heinäkuun Kärsämäki-päivien monet tapahtumat sekä elokuussa Musiikkia Paanukirkossa ja 
Elämäntarinafestivaali. Kaikki tapahtumat ovat tervetulleita. 

 

Osallistumalla ja järjestämällä tapahtumia kiitämme tähänastisesta ja samalla rakennamme 
tulevaisuutta. 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille, 

 

Esa Jussila 

kunnanjohtaja 

 

 

 

 

Valtuuston kokous 
tiistaina 31.1. klo 19 

Kärsämäki-salissa, Frosteruksenkatu 25 

Kärsämäen kunta puh. 044 - 445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 
Keskuskatu 14 fax. 08 – 816 2800 Vastaava toimittaja:  
86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi  kunnansihteeri, 044 445 6804 

KaiKu 
Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 1 / 2017 
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Kärsämäen kunta juhlii satavuotiasta Suomea.  
Itsenäisyyden juhlavuosi tehdään Kärsämäellä yhdessä. Onko sinulla, yhteisölläsi tai yhdistykselläsi intoa 
osallistua satavuotisjuhlien toteuttamiseen, tai löytyykö toiveita tilaisuuksien suhteen?  Kokoamme kaikki 
teemaan liittyvät tapahtumat yhdelle sivustolle, ne voi ilmoittaa numeroon 044 445 6840 tai 
kulttuuri@karsamaki.fi. 
 
Alla on esimakua tulevista tapahtumista. 
 
MAALISKUU 
 
Sota ja mielenrauha elokuva 18.3. Kärsämäki-salissa 13:00 
 

Sota ja mielenrauha tutkii Suomen sotien vaikutusta koko kansakunnan mentaliteettiin. Peloista ja traumoista 
ei sopinut heti sotien jälkeen puhua, eikä oikein myöhemminkään. Kuinka monta sukupolvea mielten 
haavojen parantamiseen tarvitaan? Elokuva koostuu rintaman ja kodin välillä lähetetyistä kirjeistä sekä 
päiväkirjamerkinnöistä. Yksityiset kokemukset yhdistyvät taidokkaasti koko kansankunnan historiaan, kun 
dokumenttia varten haastatellut asiantuntijat avaavat sotaa sekä ihmismielen saloja. Sota ja mielenrauha 
työstää historiaa ja oikaisee kansakunnan vääristynyttä muistia. Se antaa äänen niille, jotka ovat joutuneet 
vaikenemaan.  
Elokuva on tuotettu yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Puolustusvoimat, Lotta Svärd ry, Kaatuneiden 
muistosäätiö, Sotainvalidien veljesliitto, Suomen elokuvasäätiö, YLE, AVEK  
 
HUHTIKUU 
 
Veteraanipäivän juhla 27.4. Frosteruksen koululla 12:00 
 
Tarkempi ohjelma julkaistaan helmikuussa. 
 
TOUKOKUU 

18.5.2017, Nivalan jäähalli, Koululauluja itsenäisen Suomen eri vuosikymmeniltä 

Suurkuorotapahtumassa Kala- ja Pyhäjokilaakson alakouluikäiset lapset laulavat koululauluja itsenäisen 
Suomen eri vuosikymmeniltä. 

Koululauluja 100 vuotta -konsertti tarjoaa lapsille kokemuksen yhdessä laulamisen ilosta ja samalla osoittaa, 
kuinka kouluissa on aina laulettu, vain ohjelmisto on muuttunut – vai onko? Suurkuoron konsertti antaa myös 
kuulijoille ainutlaatuisen elämyksen, jossa lähes tuhat lasta nauttii laulamisen ilosta. 

Kärsämäki Sinfonia 28.5. Frosteruksen koululla 

Itsenäisyyden juhlavuoden päätapahtuma Frosteruksen koululla. Jyväskylä sinfonian solistina Virpi Räisänen ja 
kapellimestarina Eero Lehtimäki. 
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Pellon vuokraus 
 
Kärsämäen kunta tarjoaa vuokralle teollisuustonteiksi kaavoitetun peltoalueen Junnon teollisuusalueella 
Kärsämäen kunnan Kärsämäen kylästä olevasta tilasta Suikkula 317-402-39-142 (peltoaluetta n. 2,65 ha). 
Vuokranantajalla ei ole tukioikeuksia peltoalueeseen. Alue vuokrataan vuodeksi kerrallaan korkeintaan 
viiden vuoden ajan tällä kilpailutuksella. Kunta voi keskeytyksettä lohkoa ja myydä alueen tontteja sekä 
rakentaa alueen tiestöä ja muuta infrastruktuuria tarpeen mukaan. Mikäli kasvukauden satoa jää em. 
toimenpiteiden vuoksi korjaamatta, palauttaa kunta maksetun pellon vuokran vastaavalta alalta. 
 
Lietelanta tulee alueelle levittää multaimella nurmen alle ja vuokraajan tulee poistaa vesakko viljeltävän 
alueen ojista ja pientareilta. 
 
Vuokratarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Kärsämäen kunta/ Kunnanhallitus, 
Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki viimeistään 22.2.2017 klo 15.00, kuoreen merkintä ”Pellon vuokraus”.  
Korkeimman hinnan tarjonnut voittaa. Tarjoukset ovat sitovia. 
Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Esa Jussila, puh. 044 4457000 
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YHTEISPALVELUPISTE 

Palvelupisteessä on yksi asiakaspääte, jolla voit asioida Kelan, TE-palvelujen ja maistraatin sivuilla. Muista 
varata aika etukäteen kunnan neuvonnasta asiakaspäätteelle vaikka puhelimitse!  
 
 
 
 
Neuvonnassa toimii myös Työ- ja elinkeinotoimiston 
yhteispalvelupiste. Palvelupisteeltä löydät työ- ja 
elinkeinohallinnon julkaisuja, esitteitä ja lomakkeita 
sekä pystyt palauttamaan ja tarvittaessa kopiomaan 
lomakkeita. Työvoimahallinnon sivuilla voit 
ilmoittautua työnhakijaksi, etsiä avoimet työpaikat ja 
työvoimakoulutukset sekä etsiä tietoa ammateista ja 
koulutuksista. Paikalliset TE-palvelut, Pohjois-
Pohjanmaa -sivulta löydät ohjeet asioimiseen, 
ajankohtaisen tapahtumakalenterin, josta näet 
tulevia valmennuksia kuten Työhakuvalmennus ja 
Uravalmennus sekä erilaisia infotilaisuuksia ja 
kursseja esim. Tuunaa CV-nettiprofiilisi kuntoon! 
 

 
 
 
Yhteispalvelupisteelle voit jättää mm. seuraavia 
hakemuksia  

 Aviovarallisuussuhteiden ja lahjoituksien 
rekisteröinti 

 holhoustoimen tehtävät 

 kotikunta- ja väestötietojärjestelmään liittyvät 
tehtävät, paitsi ulkomaalaisasiat 

 nimenmuutosasiat 

 avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin 
esteiden tutkinnat 

 yksittäinen tietopalvelu 

 hakemus perukirjan osakasluettelon 
vahvistamiseksi 

 
Kunnanviraston neuvonnassa toimii Kelan yhteispalvelupiste, joka on avoinna viraston 
aukioloaikoina. Palvelupisteestä saat Kelan lomakkeita ja neuvoja etuuksien hakemiseen sekä 
eri palvelukanavien käytön ohjausta. Muistathan ottaa henkilöllisyystodistuksen mukaan 

asioimaan tullessasi. 
 

KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY

Kärsämäen Asunnot Oy tarjoaa kuntalaisille ja 
kuntaan muuttaville vuokra-asuntoja. Asuntoja on 
tällä hetkellä vuokrattavana yhteensä 180 kpl, joista 8 
kpl sijaitsee kaksikerroksisessa rakennuksessa ja 
loput rivitaloissa. Huoneistot sijaitsevat pääosin 
Kärsämäen keskustassa. Tarjolla on myös kalustettuja 
huoneistoja työporukoille. 
 
Asuntoihin on jatkuva haku ja asuntohakemuksen saa 
esimerkiksi Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta  
 
 

osoitteesta www.karsamaki.fi. Hakemukset 
liitteineen toimitetaan osoitteella Kärsämäen 
Asunnot Oy, Frosteruksenkatu 4, 86710 Kärsämäki. 
  
Vuokra-asumiseen liittyviä asioita voi hoitaa OP-
isännöinnin toimistolla osoitteessa Frosteruksenkatu 
4, 86710 Kärsämäki (Osuuspankin rakennus). 
Sisäänkäynti Osuuspankin kautta. Palvelemme 
pääsääntöisesti ma – to klo 9.30 – 14.00. 
Suosittelemme ajanvarausta asiointiajan 
varmistamiseksi. Puh. 010 257 1771 / OP-isännöinti. 

YRITYSPALVELUT 

Seudulliset yrityspalvelut tuottaa Nivala-Haapajärven 
seutu NIHAK ry, jonka palveluksessa on kaikkiaan 
n.10 asiantuntijaa. Palvelut ovat osa valtakunnallista 
YRITYS-SUOMI -palvelukonseptia, joka käsittää 
yhteistyötahoineen mm. tutkimukseen ja 
kehittämiseen, rahoitukseen, työvoimaan, 
verotukseen ja osaamiseen liittyvät julkiset palvelut. 
Kärsämäellä tehtävää hoitaa NIHAKin kehitysjohtaja 
Matti Puranen, jonka toimisto sijaitsee kunnantalolla. 
Asiakkaiden käytettävissä on myös NIHAKin muu 
henkilöstö osaamistarpeen mukaan. 
 

Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja 
yrityshautomoasiakkaita palvelee hautomoasiamies. 
Palveluja tuotetaan niin aloittaville yrittäjille kuin 
pidempäänkin toimineille yrityksille. 
Kehittämistilanteessa olevien yritysten rahoitus-, tila-
, kehittämisavustus- ja muut ratkaisut räätälöidään 
yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa.  
YHTEYSTIEDOT: sähköposti matti.puranen@nihak.fi;  
GSM 040 356 4711 fax. (08) 816 2800 
 
 

http://www.karsamaki.fi/
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SOSIAALI- JA TERVEYPALVELUT 

 
Terveyskeskuksen ”luukulla” palvellaan arkisin  
klo 9-11 välillä. 
 Ajanvaraus kiireettömälle vastaanottoajalle klo 

10–15 sekä laboratoriotulosten kysely 
p. 044 445 6941 

 Päivystys, kiireellinen ajanvaraus klo 8-16  
p. 044 445 6937 

 Hammashoitola avoinna ma-to klo 8-16, pe klo 8-
15 Huom! Toivoisimme, että päivystykselliset 
asiat ajoitettaisiin klo 8-10 välille Puh. 044 445 
6350 

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys Oulaskankaan 
sairaalassa, Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen 
 Yhteystiedot päivystysaikana: 

Terveysneuvontanumero (08) 429 7840 
 Kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita varten 

numero on käytössä ma-pe klo 16:00–8:00, 
viikonloppuisin pe alkaen klo 15:30 maanantaihin 
klo 8:00 sekä aattopäivinä ja juhlapyhinä ympäri 
vuorokauden.  

Virka-aikana soittakaa omaan 
terveyskeskukseenne. 

 
Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen 
päivystys: 
 Viikonloppuisin ja arkipyhinä 

hammaslääkäripäivystys on osoitteessa 
Aapistentie 3, Oulu klo 10–15 p. 044 703 6426. 

 Muina aikoina vakavissa tapauksissa voi ottaa 
yhteyttä OYS:n yhteispäivystykseen 
p. (08) 315 2655. 

 
LISÄTIETOA Kärsämäen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluista ja ajankohtaisista asioista saat parhaiten 
internet-osoitteesta terveys.karsamaki.fi 
 
Palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia voi lähettää 
osoitteeseen karsamaki@attendo.fi 
 
HÄTÄTAPAUKSET PUHELINNUMERO 112 
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KIRJASTO 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVISTYSTOIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjaston muutto jatkuu… 

Avaamme liikekeskus Paanulinnassa 

(Haapajärventie 1) 

maaliskuun aikana. 

Saviselän lainausasema avoinna tiistaisin  

klo 9.30 – 11.30 

Lainattavissa pieni valikoima myös aikuisten kirjoja.  

 

Kirjastoauto vierailee suljetun kirjaston pihalla  
 

Tiistai 24.1. klo 11.20- 11.35 

Torstai 2.2. klo 15.15–15.30 

Tiistai 7.2. klo 11.20 – 11.35 

Torstai 16.2. klo 15.15 – 15.30 

Tiistai 21.2. klo 11.20 – 11.35 
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LIIKUNTA- JA NUORISTOTOIMI 

IMPODILAITEET kunnassa fysioterapiassa 

(kehonkoostumusmittauksia) 

viikolla 7, 13–17 helmikuuta (ilmainen). 

 

Avustuksien hakuaika meneillään. Hakemukset 

liitteineen 28.2 mennessä. Tarkemmin 

hakumenettelyistä kunnantoimiston ilmoitustaululla 

olevasta ilmoituksesta ja kunnan nettisivuilta 

kuulutukset -osiossa.  

 

VIIKONVAIHDETTA JA ALKUVIIKKOA 11–

14.2 ULKOILLAAN, jos lumitilanne sallii myös 

HIIHDELLÄÄNKIN YSTÄVÄNPÄIVÄN 

merkeissä. kaikki joukolla liikkumaan ”VAUVASTA 

VAARIIN”. Merkkaamalla suorituksesi 

kuntovihkoihin, luvassa yllätyksiä. 

 

HIUOMIOI TURVALLISUUSTEKIÄT!  

Huoltajat, vanhemmat… lapsemme/nuorenne kaipaisi 

oheistusta. SUOMELAN ulkoilualueella Suoja-aita on 

rakennettu turvallisuussyistä erottamaan hiihtolatu ja 

mäenlasku paikka toisistaan. Suomelan kumpareen 

mäkeä laskiessa älä laske hiihtoladulle ja 

parkkipaikalle.  

 

JÄÄKIEKKOKAUKALON LUISTELUVUOROT 

MA-PE KLO 16–17 LA JA SU 11–13. 

Luisteluvuorojen aikana kiekon ja pallon pelaaminen 

kielletty. KÄYTTÖVUOROLISTA 

HUOLTORAKENNUKSEN SEINÄSSÄ. 

 

RETKIÄ tulossa, koululaisten talvilomaviikolla to 

9.3 perheretki Vuokattiin (laskettelua, hiihtoa, uintia, 

kylpylätoimintaa, Angry Birds toimintapuisto, 

ulkoilua jne.) Sitovat ilmoittautumiset Poppelissa 

olevaan listaan Poppelin aukioloaikoina 

HELMIKUUN aikana. Tarkemmin ilmoituksissa. 

Mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tiedustelut. 

044 4456 812.  

 

Kansanhiihto-kampanja 01.01-30.4.2017. 

Suorituksia voi merkata kuntokortteihin ja -vihkoihin.  

 

LATUJA Suomelassa, Hatuperän lenkki, Venetpalon 

hiihtomajan ja koulujen ladut, sekä kylä latuja. 

MIKÄLI SÄÄOLOSUHTEET ANTAVAT MYÖTEN, 
TULOSSA ERI TEEMOJEN PUITTEESSA 

TOTEUTETTAVIA LATURETKIÄ.  

KUNTALAISET/ JÄRJESTÖT/ YHTEISÖT JNE  
UNELMOI YKSIN TAI YHDESSÄ UNELMIEN 

LIIKUNTAJUTTU SUOMI 100 JUHLAVUODEN 

MERKEISSÄ  

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄÄN (alkuvuoden) , 

JOTA VIETETÄÄN VALTAKUNNALISESTI  

LAUANTAINA 4.2.  

 

LASKIAIS TIISTAINA 28.2 MUISTAKAAHAN 

LIIKKUA JA LASKEA MÄKEÄ. 

 

TULOSSA KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄ 8.3. 

TARKEMMIN SEURAAVASSA 

KUNTATIEDOTTESSA. 

 

MOVES Nuori Kulttuuri-tanssitapahtuman 

aluetapahtuma järjestetään Kalajoella lauantaina 8.4. 

Infoa lähempänä ajankohtaa. 

 

Etsivä nuorisotyö 

Kärsämäen kunta on mukana Jokilaaksojen Nuorten 

Tuki ry:n toteuttamassa etsivän nuorisotyön 

hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoittaman toiminnan tarkoituksena on tavoittaa alle 

29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen 

ja työelämän ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat tukea 

saavuttaakseen julkisen sektorin palvelut. Toiminta 

Kärsämäellä on alkanut 1.10.2010. Yhteyshenkilönä 

Kärsämäen kunnan taholta toimii liikunta- ja 

nuorisosihteeri Riitta Manninen ja Jokilaaksojen 

Nuorten Tuki ry:stä Anne-Mari Teppo puh. 050 527 

5503. Lisätietoja toiminnasta www.snack.fi. 

 

Nuorisotila Poppelin avoimet ovet – toimintaillat 

ma, ti, to klo 16–20 ja pe 16–22. Tämän  

vuoden puolella avoinna viimeisenpäivän 23.12. 

Poppeli ei ole avoinna viikolla 52 ja 1. Muutokset 

ja lisäykset aukioloaikojen suhteen ilmoitamme 

Poppelin ikkunassa.  

Nuorisotilassa voi mm. harrastaa ja viettää aikaa, 

pelaamalla biljardia, ilmakiekkoa, jalkapallo-, video- 

ja erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia katsella 

tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karaokea, viettää aikaa 

kavereiden seurassa.. 

 

 Myös nuorten Setti -tiedotuspiste sijaitsee 

Nuorisotilassa ja on avoinna Poppelin 

aukioloaikoina. Settinetti toivoo tapahtumien 

järjestäjien ilmoittavan tapahtumistaan aktiivisesti 

maksuttomaan Settinetin tapahtumakalenteriin 

(tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedot). 

www.settinetti.fi nuorisotiedotus@settinetti.fi 

 

Kuntokeskus avoinna 

Ma-Pe klo 10-18, La ja su sopimuksen mukaan. 

Kulkukortilla klo 06-23. Lisätietoja: 040 821 4447.    

KKI-kortteja ja –vihkoja eripuolilla kunnan 

liikuntapaikkoja kuntoilusuoritusten merkkausta 

varten. Kuntokortteja myös kunnantoimiston 

esitteiden jakopisteestä, Poppelista ja Konttilasta. 

http://www.snack.fi/
http://www.settinetti.fi/
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TEKNINEN TOIMISTO 

 

KÄRSÄMÄEN KUNTA   TARJOUSPYYNTÖ 

TEKNINEN TOIMISTO   23.1.2017 

 

KATUJEN JA PUISTOJEN KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN v. 2017 

 

 Kärsämäen kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja puistoalueiden kunnossapidossa ja 

maanrakennuskohteissa tarvittavista koneista, kalustosta ja materiaaleista. 

    

 Pintamaiden poistossa maiden kuormaus ja ajo läjityspaikalle:  

- Kuormaus ja pohjan muotoilu kaivinkoneella, hinta € / m² tai € / h 

- Maiden ajo läjityspaikalle 1-2 km, hinta € / m³ tai € / h 

  

 Materiaalien määrät toimitettuina ovat arviolta seuraavat, hinta € / tn 

Arvioidut materiaalien määrät on ilmoitettu maksimimäärinä ja ne voivat muuttua 

rakentamisten toteutumisen mukaan. 

 

 - Eristehiekka     n. 6300 tn 

 - Murske KaM / SrM: 0–55 / 0-64 / 0-100 n. 11400 tn 

 - Murske 0 – 32 mm KaM / SrM    n. 5100 tn 

 - Tasausmurske 0 – 16 mm KaM / SrM   n. 2200 tn 

 - Ruokamulta       n. 200 tn 

 - Salaojasora / salaojamurske    n. 200 tn 

 - Turvahiekka      n. 100 tn 

 - Kivituhka 0 – 4 – 8 mm     n. 100 tn 

 - Hiekoitusmurske 2-6-8 mm    n. 100 tn 

 

 Tarjoukset maansiirtokoneista ja laitteista: 

- Kaivinkoneet: Merkki, tyyppi, vuosimalli, tuntihinta €/h 

- Puskukoneet, kuormaajat: merkki, tyyppi, vuosimalli, tuntihinta €/h 

- Traktorit: merkki, tyyppi, vuosimalli, varusteet ym. tuntihinta €/h 

- Muut koneet, jyrsimet, tiivistyskalusto, laitteet ym. tuntihinta €/h tai  

vuokraushinta €/ vrk 

   

 Hinnat tulee antaa ilman arvonlisäveroa. 

 

Toimitettavien työsuoritusten ja materiaalien tulee täyttää teiden ja katujen rakentamisen yleisten 

työselitysten mukaiset laatuvaatimukset. 

Urakoitsijoiden ja materiaalien toimittajien tulee olla ennakkoperintärekisterissä. 

Kärsämäen kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset sekä valita 

edullisimmat kulloinkin saatavilla olevat urakoitsijat ja materiaalientoimittajat tehdyistä 

tarjouksista. Koneiden valinnassa otetaan huomioon koneiden koko, tehot, lisävarusteet, 

monipuolisuus ja kuljettajien ammattitaito.  

 

Tarjoukset pyydämme toimittamaan 15.2.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: 

  

Kärsämäen kunta, Tekninen toimisto 

 Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki 

 Kuoreen tunnus: ” Maanrakennustarjous ” 

 

Lisätietoja antaa: Rakennusmestari Esko Hämäläinen 

 Puh. 044-4456 841, esko.hamalainen@karsamaki.fi 

 

 

 

mailto:esko.hamalainen@karsamaki.fi
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JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUOMEN DEMENTIAYHDISTYS RY 
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KÄRSÄMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA 
  

VIRKISTÄYTYMISILTA 

 

Kaikille avoin ilta ( myös miehet mukaan), Villa Haliwilivaussa 

keskiviikkona 1.2.2017 alkaen klo 18.00. Tule viettämään iltaa kanssamme. 

Maija Ojalehto Oulun Maa-ja Kotitalousnaisista mukana pienellä esityksellä, 

Maistuva maaseutu. Samalla maistelemme jotain suolaista ja jotain makeaa. 

Lisäksi  myös tarjolla välipalaa runon ja musiikin muodossa.            

         TERVETULOA! 

          ¤¤¤¤¤  

Ompeluilta ke 22.2.2017 klo 18.00 Pirjo Murtomäellä, Tuominiementie 102. Tervetuloa!  

    ¤¤¤¤¤ 

Muistathan, että tarvittaessa meiltä löytyvät: Kahvi- ja ruokakalusto, kahvinkeitin (100 kuppia)  sekä teltta 5 x 

8m . Tiedustelut Tarja Luonua p. 050 5350 273. 

¤¤¤¤¤  
 

KÄRSÄMÄEN 4H-YHDISTYS      
 

TULOSSA SEURAA ILMOITTELUA:  

Kärsämäen kunnan 

KESÄTYÖPAIKKOJEN 2017 haku 

käynnistymässä.  

 

Tulossa Haaparannan reissu la 18.2.2017. Alle 12-

vuotiaille huoltaja mukaan. Reissu yhteinen 

Reisjärven ja Haapajärven 4H-yhdistysten kanssa. 

Lähtö K-mäeltä noin klo 8.00. Paluu K-mäki noin klo 

20.30. Ilmoittautumiset viim. 10.2 puh. 040 772 9822, 

HINTA varmistuu myöhemmin. Ajankohtaisia 

asioita, lisäinfoa, mahdolliset muutokset 

osoitteessa: facebook karsamaen4h, 

www.karsamaki.4h.fi, 4H-toimisto/Hannele 

040 772 9822 tai karsamaki@4h.fi.  

KEVÄÄN 4H-KERHOT, TERVETULOA 

MUKAAN! 

 

MAANANTAISIN:  

Poikien liikkakerho 0-3 luokkalaisille Frosteruksen 

koulun liikuntasalissa klo 16-17. Ohjaajat Laura Vattu 

ja Jenna Vattu.  

Frossan jumppakerho koulun liikuntasalissa klo 17-

18 Ohjaajat Jenna Vattu ja Laura Vattu.  

 

TIISTAISIN:  

Konttilan kuviskerho klo 16-17. Ohjaajat Josefiina 

Ohenoja ja Tiia Huovila.  

 

KESKIVIIKKOISIN: Saviselän monitoimikerho 

kyläkoululla klo 16:30-18. Melina Manninen ja Reetta 

Kyllönen.  

Sykkeen monitoimikerho klo 17-18. Ohjaajat Salla 

Kyllönen ja Marika Autio.  

Konttilan taitokerho (alkaen 1.2) Polku omaan 

ympäristöön –hanke klo 16-18. Ohjaaja Maria Hyväri.  

 

JOKA TOINEN KESKIVIIKKKO (alkaen 18.1) 

Heppakerho Päivi Holopaisella klo 17-19. Ohjaajat 

Essi Kivelä ja Siri Hyvönen.  

 

TORSTAISIN: Saviselän liikuntakerho kyläkoululla 

klo 17-19 Ohjaajat Miia Tiikkainen ja Alina Ylikoski. 

Polkupyörien korjaus ja tuunaus kerho (6-9 

luokkalaisille) Frosteruksen koulun teknisen 

luokassa klo 17-19.  

 

PERJANTAISIN: Kirkonkylän liikuntakerho 

Frosteruksen koululla (6-9 luokkalaisille) klo 15-16. 

Ohjaajat Jasper Myllymäki ja Joona Mulari. 

K-MÄEN 4H:N JÄSENETULIIKKEET KÄRSÄMÄELLÄ 

2017: 

PARTURI-KAMPAAMO ISADORA: -10% 

Normaalihintaisista myynnissä olevista tuotteista. 

KAUNEUSTUULET: -10% kauneushoidoista (ei 

koske pigmentointeja).  

KUKKA JA LUONTAISTUOTE NIITTYKOSKI 

AY: -10% kukista ja lahjatavaroista. 

HAAPAJÄRVEN LIIKENNEKOULU: 15 euron 

alennus autokoulupalveluista, 

mopokortista/traktorikortista 5 euron alennus.  

K-MARKET KESKIPISTE: -10% koulu- ja 

toimistotarvikkeista (esim. vihkot, kynät, kumit).  

VEIKON KONE, Kärsämäki: -10 % 

normaalihintaisista puhelintarvikkeista.  

PÄIVI HOLOPAISEN 

ISLANNINHEVOSTALLI: -10% 2H 

maastoratsastuksesta.  

 

mailto:karsamaki@4h.fi
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KÄRSÄMÄEN SYDÄNYHDISTYS RY 
 

 

 

 

 

JOKILAAKSOJEN NUORTEN TUKI RY 
 

 
 

KÄRSÄMÄEN TULES JA REUMA RY 
 

Yhdistys toimintamme jatkaa entisissä merkeissä 

tänäkin vuonna.  

 Vesijumpat ovat aina maanantaisin klo 13.00 ja 

14.00, ryhmiin sopii vielä tule mukaan rohkeasti vaan. 

Jokainen liikkuu oman voinnin mukaan. 

 

Kuntosaliryhmä pyörii entiseen malliin aina torstaisin 

klo 10.00 yhdistys tukee lippujen hinnoissa, 

myös vesijumpan. Samulin opastuksella toimitaan 

salilla. 

 

Seuraavat kerhot Konttilassa ke 1.2., 15.2., 1.3. kerhot 

jatkossa alkavat aina klo 10.30 yhteensattumien 

vuoksi. Laulellaan, arpoja myynnissä, kahvitellaan 

välillä pientä jumppaa ja pelataan savolaista bingoa 

ym.  

 

Tammenlehvässä jatkuvat käynnit aina sovittuna 

ajankohtana. 

Keväällä 3-5.5. tulossa toivottu Tallinnan reissu. Eka 

yö Laivalla toinen suositussa Kylpylähotelli 

TallinkSpassa, H. 139.00€ 2h/ hytissä ja huoneissa, 

kylpylän käyttö + aamiainen sis. hintaan aamiainen 

laivalla 10.50€  yht.149.50€, lisätietoja ja 

ilmoittautumiset Hilkalle, paikkoja rajoitetusti niin 

soittele hyvissä ajoin. 

 

Yhteystietomme Hilkka p. 040 5196 543 ja Eila p. 

040 8273890 

Olet tervetullut meidän eri tilaisuuksiimme ja pyydä 

ystäväsikin mukaan! 

Pyritään pitämään lippu korkealla… vaikka eihän se 

helppoa aina ole. 

 

”Reumayhdistys toivottaa terveyttä ja ” Mielekästä 

elämää ” 

Kärsämäen Sydänyhdistyksen kerhopäivät helmikuulla ovat ma 13.2. Teuvo mukana sekä 27.2. Konttilassa 
klo 11-13. Tervetuloa mukaan.  
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ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY
 
Kerho jatkuvat Konttilassa maanantaisin kello 11.00 
Seuraavat kerhopäivät ovat 6.2  ja 20.2. Kerhopäivin 
ohjelmassa mm. laulua, muistelua, vierailijoita ym.. 
Suositut peli-illat jatkuvat Rannan koululla tiistaisin 
alkaen kello 17.00. 
 
Teatteriretki Haapajärvelle sunnuntaina 19.2.2017. 
Kopolan teatterin esitykseen, MUMMO. 

Lähdetään Konttilan pihalta klo 12.00. 
Ilmoittautumiset kerhossa tai puh. 0405304025. 
Paikkoja rajoitetusti! 
Retkestä enemmän kerhoissa. 
Jäsenmaksun voi myös maksaa kerhoissa. 
 
Tervetuloa mukaan kaikkeen toimintaan! 

 
PUUHASIVUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internetsivuiltamme löytyy myös 
palautelomake, jonka avulla voit 

kätevästi antaa palautetta: 
www.karsamaki.fi/palautelomake 

Seuraavaan Kaikuun aineisto 
jätettävä  

MA 20.2.2017 mennessä 
osoitteeseen 

karsamaen.kunta@karsamaki.fi 


